Warszawa, 27.04.2021 r.

WIW.WZP.2512.01.2021.ET

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Dotyczy:

postępowania publicznego numer 1/2021, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej
progów unijnych, dotyczącego wykonania usług, polegających na
konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów
przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
12.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00030829/01

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
Zamawiający – Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie unieważnia postępowanie.
Podstawy prawne unieważnienia:
Art. 255 ust. 3 ustawy:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W postępowaniu nr 1/2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym wykonania
usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu)
zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie wpłynęły dwie oferty.
Zamawiający dokonał porównania i oceny złożonych ofert, przyznając następującą
punktację:

Cena (kryterium numer 1)

Termin doręczenia przesyłek
VIP do adresatów w Warszawie
(kryterium numer 2)

Termin doręczenia przesyłek do
adresatów krajowych (kryterium
numer 3)

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 1

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 2

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 3

Łączna liczba punktów
uzyskanych
w ramach kryteriów oceny ofert

3 dni

4 dni

50,91

20,00

20,00

90,91

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

2.

476 335,31 zł

3 dni

8 dni

60,00

20,00

10,00

90,00

Nazwa i adres Wykonawcy

Speedmail Sp. z o.o.
ul. Belzacka 176/178
97-300 Piotrków
Trybunalski

561 439,90 zł

Streszczenie oceny i porównanie
złożonych ofert:
Numer
oferty
1.

Najwięcej punktów w ramach kryteriów oceny ofert otrzymała firma Speedmail
Sp. z o.o., ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski. Zaoferowała ona
najwyższą cenę – 561 439,90 zł brutto.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
479 700,00 zł brutto. Oferta Speedmail Sp. z o.o przekracza tę kwotę
o 81 739,90 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający jest zobligowany do unieważnienia prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń
enumeratywnie wymienionych w art. 255 ustawy.
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